Vacature
Voor o.b.s. de

Voorzaan, zijn wij zo spoedig mogelijk op zoek naar een

Leerkracht groep 4 (wtf 0,6) locatie Vissershop

Zaan Primair is een
vooruitstrevende
onderwijsorganisatie met
35 schoollocaties in
Zaanstad.
De komende jaren richt
Zaan Primair zich op het
verstevigen van de rol van
het onderwijs in de
samenleving, waaronder
de ontwikkeling van Brede
Kind Centra, op de
invoering van passend
onderwijs en het borgen
van onderwijskwaliteit.
Zaan Primair vindt het
belangrijk dat iedereen de
kans krijgt om naar
vermogen te werken. In
het kader van de
participatiewet nodigen
we kandidaten die
opgenomen zijn in het
doelgroep register dan
ook van harte uit om op
de functie te solliciteren.

Omschrijving van de school:
De Voorzaan is een basisschool met 2 locaties in Zaandam-zuid, waar de Voorzaan als
waterscheiding tussen ligt. Op de school zitten ruim 300 leerlingen. De twee buurten
hebben ieder hun eigen karakter, elke locatie staat bekend als de buurtschool.
De locatie Haven heeft de mooiste schoolomgeving van Zaanstad met een speeltuin,
waar de school gebruik van maakt. De locatie Vissershop is zo populair dat de school
binnenkort uitbreidt met 3 lokalen.
Visie van de school:
De Voorzaan is een ontmoetingsschool met ruimte voor verschillen.
Kernwaarden voor ons zijn: veiligheid – ontwikkeling - zelfstandigheid
Vier pijlers vormen het fundament van ons onderwijs.
✓ Veilige leeromgeving
Vanuit het Vreedzame School programma leren we de leerlingen om op een
respectvolle manier met elkaar om te gaan.
✓ Basis op orde in een uitdagende leeromgeving
Goed en gevarieerd onderwijs in de cognitieve vakken.
✓ Excellent muziekonderwijs
Alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 krijgen wekelijks muziekles van
vakdocenten.
✓ TOPklas
De leerlingen van groep 7/8 krijgen wekelijks bijzondere vakken o.a. journalistiek,
geneeskunde, rechten, transport en logistiek van bevlogen gastdocenten.
Wij zoeken een collega die:
• met ons mee wil bouwen aan de ontwikkeling van een blijvende, krachtige school
met een goed pedagogisch klimaat
• WO-vakken thematisch aanbiedt waarbij de 21e eeuwse vaardigheden worden
gestimuleerd
• goed kan samenwerken en sociaal vaardig is
• enthousiast is en initiatief toont
• En vooral humor en relativeringsvermogen heeft
Wij bieden:
• salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs
• een prettige sfeer en een uitdagend takenpakket
• uitzicht op een vaste baan
• binnen Zaan Primair een Academie met veel opleidingsmogelijkheden
• een enthousiast professioneel team met zeer gemotiveerde en gezellige collega’s
Je kunt jouw brief met CV tot uiterlijk 3 april per e-mail richten aan: Stichting Zaan
Primair, betreft ZP 19-14 OBS De Voorzaan gr.4. Mailadres: po@zaanprimair.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 10 april. Sollicitaties zonder
motivatiebrief of CV zullen niet in behandeling worden genomen.
Op www.voorzaan.nl vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Herdien Niggebrugge, directeur, via tel.
nr. 075-6166349
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

